
LA RECERCA AL MUSEU D’HISTÒRIA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

L'equip del Museu està constantment compromès en noves recerques en les temàtiques específiques de la comarca 

de Sant Feliu de Guíxols i la vall d'Aro, i en l'àmbit de la salut rural.

Estudis:  històrics, et-

nològics, científics, 

a r q u e o l ò g i c s 

d’equips multidisci-

plinars

Assessorament extern 

científic i acadèmic 

(Junta Tècnica, Consell 

Càtedra UdG)

Animant, assessorant i 

fent seguiment de 

propostes externes:

Estudiants de treballs 

de recerca. Premis 

Amics del Museu

Estudiants universitaris

Vetllant per les bones 

pràctiques, que inclouen 

seguir els estàndards de 

qualitat,  detectar con-

flictes d'interessos i vo- 

luntat de transparència.

COM?

PROJECTES EN CURS

Llocs de memòria 

mèdics. 

Lluís Coromina

Treball de recerca

Els metges rurals a la 

zona de Palafrugell

Emma Rovira, asses-

sorament del Museu.

Valors nutricionals de 

l'oli de peix porc 

Jaume Piulats,

membre de la Reial 

Acadèmia de Farma-

cia

Col·lecció de maquetes 

de vaixells (s. XIX) 

donada el 2017 per la 

família Rabell Gamar-

ra.

Jordi Vivo

Col·lecció de vaixells 

dins ampolla Néstor 

Sanchiz.

Jordi Colomeda

Seguiment dels 

treballs arqueològics 

en diferents finques 

privades de la ciutat i 

ampliació d’infor-

mació sobre finques 

catalogades.

Jordi Colomeda

Recerca sobre el 

Mestre d'aixa Ramon 

Gay i la introducció 

del vaixell turístic a la 

Costa Brava.

Jaume Badias

Entrevistes sobre la 

vida diària d'homes i 

dones entre els anys 

1940-1970 a Sant Feliu 

de Guíxols.

Xavier Roca, Sílvia Ale-

many. A aplicar a 

exposició i activitats 

novembre 2020.

Treball conjunt amb 

l'Arxiu Municipal, 

Grup de recerca. 

Daniel Serrat i Judith 

Albertí. A aplicar a 

exposició "Una ciutat 

en transformació" a 

partir del 22 de juny 

de 2019.

Arran el 2018 de les 

activitats sobre l'hos-

pital de brigadistes 

instal.lat el 1938, s'en-

tra en contacte amb 

una resident a Sant 

Feliu de Guíxols filla 

de fotògraf de briga-

distes. Projecte d'ex-

posició conjunt amb 

Museu de l’Exili i Uni-

versitat de València, 

amb intenció de ma-

terialitzar-se el 2020.

SALUT COL!LECCIÓ PATRIMONI DRASSANES

CAROL BLAZER,
FOTÒGRAF DE 
BRIGADISTES IN"
TERNACIONALS

L'EVOLUCIÓ DE 
LA CIUTAT 
#1979"2019$

LA SOCIETAT DEL 
XIX"XX

Les recerques han d'aportar nova infor-

mació i perspectives sobre la col.lecció i 

les comunitats humanes i cultures anti-

gues i modernes que la col.lecció del 

Museu representa.

Qualsevol recerca feta des del museu sempre tindrà una dimensió 

pública.

Les recerques seran publicitades a través dels mitjans de comunicació i  

aplicades en els diferents productes culturals i activitats

Conferències i 

cursos

Ex p o s i c i o n s 

anuals de pro-

ducció pròpia

Activitats

pedagògiques

Itineraris Tallers d'Història

Amb  les escoles 

de la propia 

població

Avaluació de 

p r o j e c t e s 

urbanístics i 

arquitectònics 

en elements 

catalogats

Ampliació de 

la història dels 

objectes en la 

documentació 

i inventari de 

la col.lecció

P u b l i c a c i o n s 

pròpies i 

externes

PER QUÈ?

Publicacions 

pròpies i ex-

ternes

PRODUCTES CULTURALS I ACTIVITATS


